


WHY AIoT?

1
Tạo điều kiện cho sinh viên tích

lũy kinh nghiệm, kĩ năng tìm

kiếm việc làm và khởi nghiệp.

2
Nhu cầu của xã hội về nguồn

nhân lực chất lượng cao

thời đại 4.0 ngày càng lớn

3 Bắt kịp xu hướng phát

triển công nghệ trong

thời đại mới



ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

• Tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại

học, cao đẳng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên

• Lập thành các nhóm từ 3-5 thành viên



QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM DỰ

Nâng cao khả năng làm việc

nhóm, phân tích, hoàn

thiện một sản phẩm thực tế

Giao lưu, học hỏi và nhận được sự

hướng dẫn, tư vấn đến từ đội ngũ

Mentors/IT supporters từ các công

ty IT lớn tại Đà Nẵng

Cơhội nhận được những

phần thưởng có giá trị đến

từ BTC cũng như nhà tài trợ



TIMELINE AIOT HACKATHON 2019

• Sinh viên đăng ký 

dự thi theo nhóm: 3 

- 5 sinh viên/nhóm.

• Trình bày ý tưởng 

dự án sơ lược.

• Sinh viên sẽ được 

Ban tổ chức hướng 

dẫn cách viết ý 

tưởng

• Pitching với BGK

• Chọn ra 5-7 nhóm

vào vòng trong

• 5-7 nhóm được kết 

nối doanh nghiệp 

và hỗ trợ hoàn thiện 

sản phẩm.

• Trình diễn và

thuyết trình về dự

án

• 5 đội xuất sắc nhất

trình bày kết quả 

sau thời gian phát 

triển ý tưởng trên

sân khấu lớn.

• BGK chấm điểm và

trao giải

Registration Stage

10/05-10/07

Pitching

10/07-20/07

Semi-Final

21/07-21/08

Final

13/09



GIẢI THƯỞNG  

Giải nhất: 20 000 000 VND

Giải nhì: 10 000 000 VND

2 Giải ba: 5 000 000 VND

Giải khuyến khích: 2 000 000 VND 



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC



LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Mr. Vo Duc Hoang Mr. Truong Quoc Tuan

aiot-hackathon@dut.udn.vn novasquare.vn@gmail.com

(+84) 971-234-042(+84) 906-477-283

http://aiot-hackathon.vn


